
 1 

  
Resumo - Um dos maiores problemas enfrentados pelas 

empresas de distribuição de energia elétrica no Brasil é o furto 

de energia. O presente trabalho mostra o uso de técnicas de 

inteligência computacional para detectar possíveis ocorrências 

de uso ilícito de energia e instalações irregulares. O objetivo é 

aumentar as chances de sucesso nas inspeções em campo 

realizadas pelas empresas. Foram utilizadas técnicas de 

mineração de dados e sistemas baseados em conhecimento. 

Além de descrever como essas técnicas foram empregadas, esse 

artigo apresenta os três produtos de software desenvolvidos 

para selecionar consumidores para inspeção e os resultados 

experimentais alcançados. 

 
Palavras-chave—Perdas Comerciais, Inspeções em Campo, 

Mineração de Dados, Sistema Baseado em Conhecimento. 

I.  INTRODUÇÃO 

No contexto de distribuição de energia, podemos definir 
perda como a diferença entre a quantidade de energia 
comprada (e distribuída) e a quantidade de energia paga 
pelos consumidores. Estas perdas podem ser de duas 
naturezas: 
• Perdas Técnicas – volume de energia consumido por 

efeito Joule durante o processo de distribuição de 
energia, causado pelas resistências internas dos 
condutores e equipamentos de transmissão. Há normas 
técnicas que descrevem como esse montante pode ser 
estimado. Esse tipo de perda pode ser reduzido através 
do investimento na construção de novas redes, da 
correta manutenção e melhoria dos equipamentos e da 
melhoria dos processos de distribuição de energia.  

• Perdas Comerciais (Não Técnicas) – montante de 
energia comprado pela concessionária e não faturado a 
seus consumidores, descontadas as perdas técnicas. A 
causa mais comum são ligações irregulares, entretanto 
erros de medição ou defeito de equipamentos também 
são possíveis. 
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Perdas comerciais provocam uma grande diminuição de 

receita para as companhias de distribuição de energia 
brasileiras. Para se ter uma idéia da magnitude do problema 
basta dizer que a ANEEL elegeu o combate a perdas 
comerciais como prioritário em 2005. Além disso, ligações 
irregulares (veja Figura 1) na rede de distribuição de energia 
representam um grande risco para a segurança pública, uma 
vez que alteram as características da rede e podem causar 
sérios acidentes e incêndios, por vezes fatais. 

Essas razões justificam o objetivo desse trabalho, que é a 
melhoria do processo de identificação de perdas comerciais. 
Atualmente, a identificação e autuação dos fraudadores é 
feita, na maioria dos casos, através de busca exaustiva, i.e., 
seleciona-se uma área geográfica para a “operação de 
varredura” na qual todo consumidor será visitado pela 
equipe de inspeção em busca daqueles que estão em situação 
irregular. Dentre as ineficiências desse processo destacam-
se:       
• É relativamente caro, pois exige a dedicação de várias 

equipes de inspeção e recursos da companhia. 

• É demorado, pois só é possível estimar perdas 
comerciais em extensas áreas geográficas (cobertas 
pelos alimentadores), e uma vez selecionado um local, 
todos os consumidores serão visitados. 

 

Figura 1. Ligação irregular na rede de distribuição de energia. 

Essas características limitam a execução da “operação de 
varredura” a regiões onde a quantidade de fraudes é 
suficientemente grande para compensar os custos com a 
operação. Além disso, a “operação de varredura” é 
facilmente identificada pelos consumidores da área, e isso 
permite a muitos deles mascararem suas fraudes antes da 
realização da inspeção. 

Tome como exemplo uma situação hipotética na qual 
todos fraudadores de determinada região selecionada para 
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inspeção estejam localizados em um mesmo bairro. Apesar 
das inspeções necessárias estarem numa área geográfica bem 
delimitada, as equipes de inspeção irão visitar todas as casas 
na região selecionada em uma operação que poderá levar 
semanas. Essa operação pode ser prejudicada pelo fato de 
que os consumidores da região logo percebem a presença 
das equipes de inspeção, podendo remover os indícios de 
fraude antes da visita de uma equipe. 

Se houvesse uma seleção dos consumidores com maiores 
indícios de irregularidades, ao invés de busca exaustiva, as 
operações de inspeção seriam mais baratas e possivelmente 
restritas a pequenas regiões ou pontos bem determinados, 
aumentando a probabilidade de flagrantes de irregularidades.  

De alguma forma, isso já é feito através da aplicação de 
algumas regras heurísticas formuladas por profissionais 
especializados na tarefa de seleção de consumidores para 
inspeção. Por exemplo, uma regra comum é selecionar os 
consumidores que apresentam consumo próximo de zero por 
um determinado número de meses. Contudo, a aplicação 
dessas regras envolve a extração dessas informações das 
bases de dados das empresas. Isso requer um árduo trabalho 
dos especialistas, o que acaba tornando o seu uso menos 
freqüente do que o necessário. Outro problema com essa 
abordagem é que as regras tendem a se exaurir, ou seja, 
perder a sua efetividade na medida em que são aplicadas.  

Esse trabalho descreve a aplicação de técnicas de 
inteligência computacional (em particular, mineração de 
dados [1] e sistemas baseados em conhecimento [2]) para 
melhorar o processo de seleção de consumidores. 
Informações do perfil dos consumidores e seus históricos de 
consumos mensais nos últimos anos são usados durante o 
processo de data mining. Resultados de inspeções anteriores 
foram utilizados como exemplos para o aprendizado 
supervisionado e testes dos sistemas classificadores. 

Esse artigo é organizado da seguinte forma: a seção II 
aborda brevemente algumas aplicações de técnicas de 
inteligência computacional para melhoria do processo de 
detecção de fraude. A seção III mostra o contexto no qual o 
esse trabalho foi desenvolvido e, em particular, as fontes de 
dados disponíveis para uso. A seção IV descreve em maior 
detalhe as três abordagens desenvolvidas e a seção V 
apresenta alguns experimentos realizados e os resultados 
obtidos. A seção VI contém as conclusões e os trabalhos 
futuros relacionados a essa pesquisa. 

II.  INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL E DETECÇÃO DE 

FRAUDES  

Técnicas de inteligência computacional têm sido 
frequentemente aplicadas na detecção de fraudes em 
companhias de telecomunicações, operações de cartão de 
crédito e instituições financeiras [3, 4, 5]. 

A idéia fundamental destas aplicações consiste na 
utilização de sistemas computacionais para analisar os dados 
de um determinado cliente e suas transações e verificar se 
existe ocorrência de alguma operação suspeita de 
irregularidade. Para isso, tem-se utilizado frequentemente os 
dados cadastrais e de consumo dos clientes.  

Entre as técnicas mais utilizadas para detecção de fraudes 

estão: análises estatísticas, redes neurais artificiais, sistemas 
classificadores probabilísticos, árvores de decisão e a 
combinação desses e outros [3, 5, 6, 7]. 

Alguns trabalhos enfocam especificamente a detecção de 
fraude em energia elétrica. Eller [8] propõe uma arquitetura 
de informação para o gerenciamento de perdas comerciais 
de Energia Elétrica e emprega redes neurais na tentativa de 
descobrir comportamentos suspeitos dos consumidores. 
Cabral et al. [9] usam rough sets como técnica de redução do 
número de atributos usados na indução de um sistema de 
regras de decisão para detecção de fraudes em consumidores 
de energia elétrica. Jiang et al. [10] utilizam uma abordagem 
baseada em múltiplos classificadores e wavelets para 
identificação de fraudes em clientes com consumo de 
energia medido de 15 em 15 minutos. 

III.  IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES EM UMA EMPRESA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Na ESCELSA o combate às perdas comerciais é feito de 
várias formas, envolvendo desde a divulgação de 
propagandas de conscientização na mídia até a realização de 
inspeções em campo. Conforme mencionado anteriormente, 
o foco desse trabalho é na seleção de consumidores a serem 
submetidos às inspeções em campo.  

O grande número de consumidores de uma empresa de 
distribuição de energia, o custo operacional das inspeções e 
a limitação no número de equipes disponíveis apenas 
possibilitam que parte reduzida do universo de 
consumidores possa ser inspecionada ao longo do tempo. Se 
considerarmos, ainda, que boa parte dos fraudadores é 
reincidente, isto é, repetem a realização de fraudes mesmo já 
tendo sido autuados, pode-se verificar que o número de 
inspeções realizadas é inferior ao necessário para atingir 
todo esse espectro de consumidores. 

Como é impossível inspecionar (às vezes, mais de uma 
vez) todos os consumidores, é necessário possuir estratégias 
de seleção de consumidores para a inspeção. Em linhas 
gerais, podemos resumir em três as estratégias adotadas na 
ESCELSA: varredura, denúncias e análise de dados dos 
consumidores.   

A operação de varredura envolve a identificação de uma 
região onde as perdas comerciais são altas e o envio de 
equipes para inspecionar todos os consumidores desta 
região. O problema dessa estratégia é o alto custo e o baixo 
retorno em termos de taxa de sucesso. 

Inspeções são realizadas sempre que ocorrem denúncias. 
Embora a estratégia de denúncias tenha uma boa taxa de 
sucesso, o número de denúncias é muito pequeno se 
comparado à quantidade de inspeções que podem ser 
realizadas ao longo do tempo.  

A estratégia de análise de dados consiste em utilizar 
algumas regras heurísticas para varrer as bases de dados de 
consumidores disponíveis na empresa e selecionar para 
inspeção aqueles que satisfazem as regras. No caso da 
ESCELSA, os profissionais responsáveis pela seleção de 
consumidores dispõem de um sistema de data warehouse que 
facilita a aplicação dessas regras.  

Mesmo dispondo desse data warehouse, esses 



 3 

profissionais ainda precisam realizar várias operações para 
conseguir aplicar essas regras. Muitas vezes eles necessitam 
solicitar serviços à área de informática da empresa para que 
uma regra seja adaptada ou uma nova regra seja 
implementada. Além disso, uma regra frequentemente se 
exaure. Após ser aplicada sucessivamente, a sua taxa de 
sucesso vai se reduzindo. Muitas vezes é preciso adaptá-la 
para que possa aumentar novamente sua taxa de sucesso. 

Tudo isso acaba por diminuir o potencial de utilização 
dessa estratégia para a seleção dos consumidores, existindo 
apenas poucas regras para serem aplicadas. Como resultado, 
o universo de consumidores coberto por elas é pequeno e a 
taxa de sucesso alcançada é moderada.  

Cabe ressaltar que esse tipo de estratégia poderia ser 
muito mais efetiva se os especialistas tivessem grande 
flexibilidade para experimentar novas regras e combater o 
problema de exaustão de uma regra.  

Outra fonte de dados utilizada eventualmente são os 
arquivos de memória de massa de clientes horosazonais. 
Estes clientes recebem energia em níveis médios ou altos de 
tensão e a eles são aplicadas tarifas diferenciadas ao longo 
do dia e dos períodos do ano. Para tanto, eles utilizam um 
medidor especial capaz de registrar informações sobre o 
consumo em intervalos regulares de tempo, neste caso, 
especificamente, de 5 em 5 minutos. Esse conjunto de 
registros é denominado memória de massa. 

Mensalmente, um funcionário vai até o consumidor e faz 
o faturamento da energia total consumida e também a 
extração dos chamados arquivos arroba. Esses arquivos 
contêm os registros de potência ativa (referenciada também 
por demanda), reativa e tensão eficaz no período, além de 
outras informações necessárias ao faturamento do cliente. 
Essas informações estão armazenadas em um formato 
proprietário do fabricante do equipamento, mas há um 
formato público equivalente, descrito pela NBR 14522/2000 
[11], e uma ferramenta computacional para conversão entre 
os dois.  

Apesar da possibilidade de transformação dos arquivos 
arroba para o formato público equivalente, isso não é 
suficiente para permitir a análise do conteúdo desses 
arquivos, pois esse formato ainda é de difícil compreensão, e 
não é possível gerar, a partir deles, relatórios ou gráficos que 
permitam aos profissionais realizar alguma inferência a 
partir dessas informações. Para tanto, é necessário utilizar 
um software que faz a conversão do arquivo arroba para uma 
planilha equivalente, e só a partir de então é possível 
investigar se há indícios de fraude ou não. De maneira 
penosa e claramente ineficiente, essa seqüência de operações 
deve ser repetida para cada arquivo do intervalo de tempo a 
analisar. Toda essa tarefa é para investigação de um cliente 
apenas, se considerarmos o universo de aproximadamente 
mil clientes horosazonais da empresa, fica claro que uma 
análise abrangente e criteriosa é impossível de ser executada 
utilizando somente as ferramentas disponíveis.  

Algumas outras fontes de dados, disponibilizadas através 
do data warehouse da ESCELSA, foram importantes para a 
realização deste trabalho. O cadastro de consumidores 
possui várias informações a respeito do cliente, tais como, 

sua classe, subclasse, tarifa, classe de serviço e setor 
econômico. O histórico de consumo contém os consumos 
mensais de todos os consumidores ao longo dos últimos 
anos. As curvas típicas são curvas de consumo mensal cujo 
formato é característico de uma determinada categoria de 
consumidores. O histórico de inspeções contém dados 
relativos a cada inspeção realizada pela empresa, tais como, 
a data da inspeção, o motivo da inspeção e o seu resultado. 

IV.  USO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL NO APOIO À 

IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES EM UMA EMPRESA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

O cenário apresentado na seção III nos permitiu 
vislumbrar algumas alternativas para a aplicação de técnicas 
de inteligência computacional no processo de seleção de 
consumidores para inspeção. 

A primeira alternativa foi utilizar técnicas de mineração 
de dados para, a partir da análise das fontes disponíveis, 
produzir sistemas computacionais classificadores capazes de 
decidir, com base nas características atuais de um 
determinado cliente, se ele deve ser inspecionado ou não. 
Fundamental para essa abordagem foi a base de dados de 
histórico de inspeções, a qual nos permitiu gerar exemplos 
de clientes normais e fraudadores para serem usados para 
treinamento e teste dos sistemas classificadores. 

A segunda alternativa foi adquirir conhecimento dos 
especialistas responsáveis pela seleção e desenvolver um 
sistema computacional baseado nesse conhecimento para 
realizar essa atividade. Uma condição fundamental para o 
desenvolvimento desse sistema foi torná-lo bastante flexível 
para que os usuários possam facilmente adaptar, criar, 
experimentar e aplicar novas regras heurísticas. 

A terceira alternativa foi criar um sistema baseado em 
conhecimento para auxílio à análise de arquivos de memória 
de massa. Além de facilitar a leitura e apresentação gráfica 
desses arquivos, esse sistema também aplica regras 
heurísticas para identificar candidatos mais prováveis para 
serem analisados pelos especialistas. 

Essas três alternativas são descritas em maior detalhe nas 
próximas subseções. 

A.  O Processo de Mineração de Dados em um Sistema de 

Distribuição de Energia  

O processo de mineração de dados utilizado envolveu 
várias etapas. Além da identificação dos dados disponíveis e 
relevantes, descrita na seção anterior, as principais etapas 
foram a limpeza dos dados, a extração de novas 
características, a seleção de características, o treinamento 
dos classificadores e a avaliação desses classificadores com 
bases de dados históricas e em campo. A figura 2 mostra as 
etapas do processo.  

A figura 2 destaca que o processo não é executado em 
etapas estanques e seqüenciais (características de um modelo 
de processo em cascata). De fato, ele é melhor caracterizado 
como sendo um processo evolutivo em espiral, no qual as 
etapas posteriores retroalimentam as etapas anteriores em 
vários ciclos evolutivos.  

A etapa de limpeza de dados envolveu o tratamento de 
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duplicações, valores nulos, campos não preenchidos e 
inconsistências. As soluções adotadas variaram entre 
substituir os valores de campos com problemas e excluir o 
exemplo. Por exemplo, um valor nulo em um consumo 
mensal pode ser substituído pelas médias dos valores 
encontrados nos meses contíguos. Se a existência de um 
campo nulo normalmente não justifica a eliminação do 
exemplo, a ocorrência disso em um grande número de 
atributos torna isso necessário.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Processo de mineração de dados aplicado. 

Outro problema importante tratado na limpeza dos dados 
foi a correção dos consumos mensais em virtude de 
refaturamentos ocorridos em meses posteriores. Esses 
refaturamentos são correções efetuadas em decorrência 
leituras incorretas durante a medição do consumo, por 
exemplo. Para termos a curva real de consumo do cliente foi 
preciso ajustar o consumo do mês incorretamente medido e 
do mês de ocorrência do refaturamento.  

A etapa de extração de características [12] envolveu a 
derivação de novos atributos, possivelmente mais 
informativos, a partir daqueles extraídos das bases de dados 
da empresa. Alguns atributos foram derivados diretamente 
dos dados originais. Por exemplo, o atributo grupo (alta ou 
baixa tensão) derivou-se diretamente do atributo tarifa. 
Outros atributos demandaram operações mais complexas. Da 
curva de consumo, foram extraídas várias medidas tais como 
média, desvio padrão, coeficientes de amplitude e fase de 
série de Fourier, coeficientes de wavelets e coeficientes de 
polinômios aproximados pelo método de quadrados 
mínimos.  

A etapa de extração acabou por aumentar muito o 
conjunto de atributos da base de exemplos. Essa grande 
quantidade de atributos acabava por tornar muito lento o 
processo de aprendizado dos sistemas classificadores. Além 
disso, alguns atributos podiam ter baixo poder informativo, 
só servindo para prejudicar o desempenho dos 
classificadores.  

Optou-se, então, por se realizar uma etapa de seleção de 
características [12] na qual foram escolhidas algumas 
técnicas menos pesadas computacionalmente de aprendizado 
de classificadores. Essas técnicas foram utilizadas no 
método de busca incremental seqüencial [12] para selecionar 

o conjunto de atributos mais informativo. Esse método 
consiste em criar inicialmente classificadores compostos por 
um único atributo da base. São criados classificadores para 
cada atributo existente. Os atributos são ordenados por valor 
preditivo e se seleciona o atributo com maior poder 
individual. No passo seguinte, todos os demais atributos são 
combinados com o atributo selecionado para verificar qual 
par de atributos apresenta maior valor preditivo. Esse 
processo é repetido sucessivamente enquanto existir melhora 
no desempenho do sistema. Se após alguns passos o 
desempenho se mantém constante ou se reduz, o processo é 
interrompido. 

Para avaliar o desempenho dos classificadores foram 
utilizadas métricas derivadas de uma matriz de confusão. 
Cada linha dessa matriz contém a distribuição dos exemplos 
de uma classe de acordo com a classificação dada pelo 
sistema classificador. Em nosso caso, por termos apenas 
duas classes, normal (N) e fraude (F), essa matriz possui 
dimensões 2 x 2. A figura 3 ilustra a matriz de confusão de 
nosso problema. 

Classe Predita Matriz de Confusão 
N F 

N qnn qnf Classe 
Real F qfn qff 

Figura 3. Matriz de confusão do problema de detecção de fraudes. 

A célula representada por qnn contém a quantidade de 
exemplos normais classificados corretamente como normais. 
A célula representada por qnf contém a quantidade de 
exemplos normais classificados incorretamente como 
suspeitos. A célula representada por qfn contém a quantidade 
de exemplos suspeitos classificados incorretamente como 
normais. A célula representada por qnn contém a quantidade 
de exemplos suspeitos classificados corretamente como 
suspeitos.  

A métrica usual utilizada para avaliar o desempenho de 
classificadores é a taxa de acertos (a), isto é, a razão entre o 
número de classificações corretas e o número total de 
exemplos utilizados: 

a = (qnn + qff ) / (qnn + qff + qnf + qfn )      (1) 

Contudo, em problemas de detecção de fraudes, essa 
medida é considerada uma métrica secundária. Uma vez que 
normalmente ocorrem poucos exemplos de fraudes em 
comparação ao total de exemplos normais, existe um grande 
desbalanceamento entre a quantidade de exemplos de classe 
normal e a quantidade de exemplos da classe suspeita nas 
bases de dados. Assim, um classificador que considerasse 
todos os exemplos como normais poderia obter uma alta 
taxa de acertos sem acertar um único caso de identificação 
de fraude. Isso claramente não é interessante.  

Duas outras métricas são utilizadas em problemas de 
detecção de fraudes: a especificidade (e) e a confiabilidade 
negativa (c). 

A especificidade é a razão entre o número de fraudadores 
corretamente classificados e o número total de fraudadores 
existentes: 

Identificação de Dados 

Limpeza dos Dados 

Extração de Características 

Seleção de Características 

Treinamento de Classificadores 

Avaliação dos Classificadores 
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e = qff  / (qff + qfn )             (2) 

A confiabilidade negativa é a razão entre o número de 
suspeitos corretamente classificados e o número total de 
exemplos classificados como suspeitos: 

c = qff  / (qff + qnf )             (3) 

 A especificidade proporciona uma noção da cobertura do 
sistema classificador, isto é, o percentual do conjunto de 
fraudadores que o sistema está conseguindo identificar. A 
confiabilidade proporciona uma noção de precisão das 
inspeções, isto é, o percentual de sucessos na identificação 
de reais fraudadores no total de inspeções recomendadas. 

Idealmente o sistema classificador de melhor desempenho 
seria aquele que maximizasse essas duas métricas. Contudo, 
nos experimentos realizados, foi possível observar que existe 
uma relação inversamente proporcional entre elas, isto é, 
quando uma aumenta a outra diminui. Assim, um 
classificador com alta especificidade e baixa confiabilidade 
apresenta boa cobertura, mas uma pequena taxa de sucessos. 
Por outro lado, um classificador com alta confiabilidade e 
baixa especificidade apresenta uma boa taxa de sucessos, 
mas não identifica uma parcela significativa de fraudadores.  

É preferível, portanto, ter uma distribuição equilibrada de 
desempenho entre essas duas métricas. Optou-se por utilizar 
uma outra métrica para medir o desempenho dos sistemas 
classificadores, chamada aqui de mérito (m). Essa métrica 
combina especificidade e confiabilidade negativa usando 
uma média harmônica ponderada. A principal característica 
da média harmônica é que ela valoriza mais o equilíbrio 
entre duas variáveis do que situações nas quais uma variável 
tem um valor muito alto e a outra um valor muito pequeno. 
Como a forma de avaliação prática do processo de seleção 
de consumidores é a taxa de sucessos, decidiu-se dar um 
peso maior à métrica de confiabilidade no cálculo da média 
harmônica. A seguir, apresenta-se a fórmula de mérito 
utilizada para avaliar o desempenho dos sistemas 
classificadores deste trabalho: 

c = ec  / (0,7e + 0,3c)             (4) 

A etapa de seleção de características definiu a estrutura da 
base de exemplos. Assim, foi possível partir para a etapa de 
treinamento dos sistemas classificadores. Para isso, foi 
separado um conjunto significativo de exemplos da base 
para esse fim.  

Foram utilizadas várias técnicas para a construção de 
classificadores, tais como: redes neurais do tipo perceptron 
multicamadas [13], sistemas probabilísticos (naive bayes 
[14] e redes bayesianas [14]), indutores de regras e árvores 
de decisão (Id3 [15] e C4.5 [16]) e k vizinhos mais próximos 
[14].  

A grande maioria das técnicas mencionadas no parágrafo 
anterior admite parametrização. Como o processo de busca 
pelos valores dos parâmetros que maximizam o desempenho 
dos classificadores é extremamente lento e cansativo para o 
usuário, foram desenvolvidos algoritmos genéticos, 
específicos para cada técnica, responsáveis por encontrar 
autonomamente os parâmetros que otimizam (ou próximo 

disso) o desempenho dos classificadores [17]. 
Para avaliar o desempenho de um classificador criado a 

partir da especificação do conjunto de valores dos 
parâmetros de uma técnica, utilizou-se fundamentalmente a 
estratégia da validação cruzada estratificada [18]. Essa 
estratégia divide a base de treinamento em um certo número 
de partes. Cada parte mantém proporcionalmente a 
distribuição de classes existente na base completa. Cada uma 
das partes é separada em uma iteração para servir de 
conjunto de teste. As demais partes são usadas para treinar o 
classificador. O desempenho global é obtido integrando os 
resultados dos classificadores em cada iteração.   

Após a escolha dos parâmetros que produzem os 
classificadores de melhor desempenho em cada técnica, toda 
a base de treinamento é utilizada para gerar o sistema 
classificador correspondente àquela técnica. 

Os classificadores produzidos na etapa de treinamento 
precisam ser avaliados de uma forma independente para 
evitar o problema de superajuste dos classificadores à base 
de treinamento. Isso foi feito de duas maneiras na etapa de 
avaliação. A primeira maneira foi aplicar os classificadores 
nos exemplos da base que não fizeram parte da base de 
treinamento. A vantagem dessa avaliação é permitir avaliar 
tanto a taxa de sucessos (confiabilidade) quanto à cobertura 
(especificidade) do sistema classificador. A desvantagem é 
que a base pode ser parecida com a de treinamento (uma vez 
que ambas são compostas por exemplos extraídos 
aleatoriamente do histórico de inspeções), superestimando o 
resultado. A outra forma de avaliação foi aplicar os 
classificadores na seleção de clientes e solicitar às equipes 
que façam a inspeção em campo desses consumidores. A 
vantagem dessa abordagem é produzir uma medida precisa 
da taxa de acertos. A desvantagem é a ausência de 
informação a respeito da cobertura dos sistemas 
classificadores. 

Para avaliação da base de exemplos selecionados para 
teste foram utilizados isoladamente os melhores sistemas 
classificadores obtidos na etapa de treinamento para cada 
técnica. Além de testá-los isoladamente, também foram 
avaliadas combinações desses sistemas classificadores. 
Foram utilizadas estratégias de interseção, união e voto. Na 
estratégia de interseção, um consumidor só era considerado 
suspeito se todos os sistemas classificadores assim o 
considerassem. Na estratégia de união, um consumidor era 
considerado suspeito se pelo menos um sistema classificador 
assim o considerasse. Na estratégia de voto, um consumidor 
era considerado suspeito se a maioria dos sistemas 
classificadores assim o considerasse. Como os melhores 
resultados obtidos nos testes foram com a estratégia de voto, 
a seleção de consumidores para avaliação em campo só foi 
feita utilizando essa estratégia. 

Para a realização de todo esse processo de mineração de 
dados foi desenvolvido um sistema computacional chamado 
de MIP (acrônimo de Mineração de Dados para 
Identificação de Perdas). Esse sistema é dividido em três 
módulos: o módulo de pré-processamento de dados engloba 
as etapas de limpeza de dados, extração e seleção de 
características. O módulo de treinamento engloba a etapa de 
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treinamento, permitindo que se faça a configuração das 
bases de treinamento e das técnicas de aprendizado, a 
aplicação do mecanismo de busca por melhores 
classificadores e a geração e exportação dos sistemas 
classificadores. O módulo de consulta possibilita a 
realização da etapa de avaliação e também para a seleção de 
clientes para inspeção. A descrição detalhada desse sistema 
computacional está fora do escopo desse artigo.  

A figura 4 apresenta a interface do módulo de treinamento 
do MIP. Nele é possível selecionar uma base de exemplos 
(cada linha contendo os dados de um consumidor), 
configurar o que realmente deve ser utilizado dessa base, 
selecionar o tipo de técnica a ser utilizada pelo sistema 
classificador, configurar seus parâmetros ou configurar uma 
busca pelos parâmetros que otimizam o desempenho, 
selecionar e configurar o método de estimativa de erros, 
agendar várias tarefas a serem realizadas e, por fim, treinar 
os sistemas classificadores e apresentar seus resultados. 

 

Figura 4. Interface do módulo de aprendizagem do sistema MIP. 

B.  Um Sistema Baseado em Conhecimento para Auxílio à 

Investigação de Perdas Comerciais 

A observação do processo de seleção de consumidores 
para inspeção revelou que os especialistas aplicam algumas 
regras heurísticas nesse processo. Contudo, esse tipo de 
atividade ocorre através do uso de ferramentas do data 
warehouse da empresa. Embora essa abordagem seja bem 
mais produtiva do que consultas diretas efetuadas nos 
bancos de dados da empresa, ela ainda demanda um 
significativo esforço por parte dos especialistas. Além disso, 
eventualmente, isso requer a solicitação de serviços aos 
setores de informática da empresa.  

Esse contexto sugere a introdução de uma ferramenta 
computacional que facilite o processo de aplicação de regras 

heurísticas, isto é, um sistema baseado em conhecimento [2].  
Durante as entrevistas realizadas na fase de aquisição de 

conhecimento [19], foi notado que os especialistas possuem 
várias idéias de regras que poderiam ser aplicadas na seleção 
de consumidores. No entanto, a aplicação dessas regras 
requer um período de experimentação e ajuste das mesmas. 
Como o tempo disponível desses profissionais para a 
construção e ajuste dessas regras é bastante exíguo, e como 
o processo atual demanda um tempo de dedicação ainda 
demasiado, somente umas poucas regras estão sendo 
aplicadas.  

Outra observação importante feita pelos especialistas 
durante a etapa de aquisição de conhecimento foi relativa à 
exaustão das regras. Uma vez que se formula e ajusta uma 
regra, ela é aplicada, obtendo uma taxa de sucesso. Contudo, 
ao longo do tempo, a regra vai se exaurindo, isto é, a sua 
taxa de sucesso em inspeções de campo vai diminuindo, 
forçando a sua remodelagem ocasional ou mesmo a 
descontinuação de sua aplicação.  

Esses fatos reforçam a necessidade de se ter um sistema 
no qual seja muito fácil criar regras, experimentá-las e 
adaptá-las.  

Outra observação importante feita na etapa de aquisição 
de conhecimento foi a respeito do formato geral das regras 
aplicadas pelos especialistas. Basicamente, as regras são 
aplicadas individualmente a um perfil de dados de um 
consumidor. Assim, dada uma base de exemplos contendo 
os dados relevantes dos consumidores, basta se aplicar cada 
regra a cada um deles e verificar aqueles que são capturados 
por alguma regra. Portanto, ao contrário de sistemas 
baseados em conhecimento mais gerais, não existe a 
necessidade de encadeamento de regras, armazenamento de 
estados parciais, resolução de conflitos de regras, nem 
tampouco necessidade de realização de backtracking e busca 
em espaços de estados. 

Esse contexto nos levou a propor uma arquitetura 
específica de sistema baseado em conhecimento de modo a 
contemplar as particularidades do problema mencionadas 
anteriormente. A figura 5 apresenta essa arquitetura.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 5. Arquitetura do sistema baseado em conhecimento. 

O sistema desenvolvido, chamado de SAUIPE (acrônimo 
para Sistema de AUxílio à Investigação de Perdas Elétricas), 
é dividido em cinco módulos, representado na figura 5 pelos 
retângulos com linhas cheias. Ele requer a existência de uma 
Base de Casos em formato equivalente ao utilizado pelo 
sistema MIP, isto é, cada linha da base contendo os dados de 
um determinado consumidor.  Essa base é representada na 
figura 5 pelo retângulo em linha pontilhada. O usuário do 
sistema é representado na figura pelo retângulo com linha 

Usuário 
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Aplicação 
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Conhecimento 
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tracejada. 
O módulo da Base de Conhecimento corresponde a um 

arquivo XML no qual são expressas as regras heurísticas a 
serem aplicadas. O uso de XML foi motivado por ser uma 
linguagem de marcação e metalinguagem que permite a fácil 
definição e extensão da sintaxe e semântica da linguagem de 
regras. 

O módulo de Inferência é responsável por obter os dados 
de cada consumidor na base de exemplos e aplicar sobre 
cada um deles cada uma das regras ativas na Base de 
Conhecimento. 

O módulo de Aquisição possibilita a edição das regras e 
de seus parâmetros. Atualmente conta apenas com um editor 
de texto para configuração das regras e uma interface gráfica 
para ativação e desativação de regras e configuração dos 
parâmetros das regras ativas. 

O módulo de Aplicação permite a invocação do módulo 
de inferência de modo a aplicar as regras ativas na Base de 
Conhecimento nos exemplos existentes na Base de Casos. 

O módulo de Explicação é responsável por listar os 
consumidores considerados como suspeitos pelo sistema e 
explicar porque eles foram selecionados. Este módulo não 
foi implementado na versão atual do sistema. 

A figura 6 ilustra a interface de aquisição de 
conhecimento do sistema SAUIPE. Nela pode ser 
selecionado o conjunto de regras a serem aplicadas e 
também pode ser feita a configuração dos valores dos 
parâmetros das regras. Também se encontra fora do escopo 
desse artigo a descrição detalhada deste sistema 
computacional. 

 

Figura 6. Interface de aquisição do SAUIPE. 

C.  Um Sistema Baseado em Conhecimento para Auxilio à 

Análise de Memória de Massa 

Foi observado que os arquivos de memória de massa 
estavam sendo subutilizados pela ESCELSA em virtude da 
dificuldade encontrada pelos especialistas para analisá-los 
um a um.   

Para superar essas dificuldades, foi proposta uma 
ferramenta computacional capaz de auxiliar o processo de 
análise de memórias de massa, permitindo que os arquivos 

de todos os clientes horosazonais possam ser analisados 
rapidamente. 

Algumas das funcionalidades desenvolvidas nesta 
ferramenta são: a carga e conversão para o formato separado 
por vírgulas de múltiplos arquivos de memória de massa de 
uma única vez; a geração de gráficos da potência ativa e 
potência reativa para determinada unidade consumidora em 
um determinado período; e a automatização da busca por 
padrões nos dados de um consumidor que indiquem a 
suspeita de fraude.  

A ferramenta computacional construída, denominada 
MAMFReD (acrônimo em inglês de MAss Memory FRaud 

Detector) é um sistema computacional que implementa as 
funcionalidades necessárias ao auxílio da análise manual dos 
arquivos pela equipe de especialistas em seleção de 
consumidores. Contudo, seu cerne está no sistema baseado 
em conhecimento que aplica regras heurísticas nos dados 
dos arquivos para identificação de possíveis casos de 
fraudes. 

Para utilizar esse sistema, o usuário deve indicar o 
diretório no qual se encontram os arquivos de memória de 
massa dos clientes a serem analisados. O sistema carrega 
todos esses arquivos convertendo-os para o formato 
apropriado. Uma vez carregados os arquivos, o usuário pode 
solicitar ao sistema que apresente sucessivamente os dados 
cadastrais e os gráficos de consumo de cada consumidor, 
para assim analisá-los de forma manual, ou solicitar a 
aplicação das regras heurísticas e a exibição apenas dos 
consumidores nos quais foram detectadas suspeitas de 
fraude. Segundo os especialistas, essa segunda modalidade é 
a que será usada mais frequentemente, em virtude da 
indisponibilidade de tempo para realizar a análise de todos 
os clientes horosazonais em todos os meses. Sempre que o 
especialista considerar suspeito o comportamento de 
consumo de um determinado cliente, ele pode gerar um 
relatório com informações dos dados do cliente, da 
explicação das razões pelas quais o sistema o selecionou e 
do gráfico de consumo do trecho no qual a suspeita foi 
identificada. 

Cabe dizer que a arquitetura do sistema MAMFReD 
segue basicamente a mesma estrutura do sistema SAUIPE, 
apresentada na figura 5. As diferenças existentes ocorrem 
nas características e funcionalidades de cada módulo. O 
módulo da base de conhecimento, embora separado do resto 
do sistema, utiliza regras codificadas na linguagem de 
programação utilizada no sistema. Isso significa que a 
alteração e inclusão de novas regras requerem a sua 
codificação em uma linguagem de programação e sua 
compilação antes da utilização. Por conta disso, o módulo de 
aquisição de conhecimento apenas permite a configuração 
dos valores dos parâmetros das regras. Outra diferença 
significativa é que o módulo de explicação do sistema 
MAMFReD foi completamente implementado, permitindo a 
visualização dos motivos pelo qual o consumidor foi 
selecionado, bem como a visualização do trecho do gráfico 
no qual a regra foi ativada. A figura 7 ilustra a interface de 
explicação do MAMFReD.  
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Figura 7. Interface de explicação do MAMFReD. 

Como pode ser observado na figura 7, na interface de 
explicação é apresentado o gráfico do consumo do cliente no 
período selecionado, informações a respeito do cliente e o 
resultado das avaliações das regras. Para cada resultado de 
avaliação, é possível mostrar no gráfico o trecho no qual a 
regra foi ativada. A apresentação de maiores detalhes do 
sistema está fora do escopo deste artigo. 

V.  EXPERIMENTAÇÃO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao longo desse trabalho, um grande número de 
experimentos foi realizado para avaliar as três abordagens 
propostas. Alguns desses experimentos e seus resultados 
foram selecionados para apresentação nesta seção.  

A.  Experimentos de Mineração de Dados 

A avaliação da abordagem de mineração de dados foi 
efetuada de duas maneiras: através do uso da base histórica 
com resultados de inspeções já realizadas pela empresa e 
através de inspeções reais feitas em campo a partir da 
seleção do sistema. Para ambas foram feitos experimentos 
com sistemas classificadores específicos para clientes 
residenciais e sistemas classificadores específicos para 
clientes comerciais e industriais.  

No experimento com a base de inspeções de clientes 
residenciais foram utilizados para o treinamento dos 
sistemas classificadores 19.479 registros de consumidores 
inspecionados pela ESCELSA em operações de varredura 
em uma certa região do Espírito Santo no período 
compreendido entre julho de 2004 e janeiro de 2005. A 
tabela I apresenta os resultados alcançados pelos melhores 
classificadores das técnicas: redes bayesianas, indutor de 
regras C4.5, k vizinhos mais próximos, redes neurais e naive 
bayes. Para obtenção desses resultados foi utilizada uma 
estratégia de validação cruzada estratificada por 10 partes na 

base de exemplos. São apresentados como resultados os 
valores obtidos nas métricas de confiabilidade negativa, 
especificidade e mérito. 

TABELA I 
RESULTADOS DO TREINAMENTO DE CLASSIFICADORES PARA CLIENTES 

RESIDENCIAIS  

Técnica Confiabilidade Especificidade  Mérito  

R. Bayesiana 0,24 0,30 0,26 

C4.5 0,51 0,15 0,29 

KNN 0,33 0,14 0,23 

R. Neural 0,46 0,20 0,33 

Naive Bayes 0,20 0,58 0,25 

Para o teste independente desses classificadores foram 
utilizados 47.362 registros de consumidores inspecionados 
pela ESCELSA em operações de varredura, na mesma 
região utilizada no treinamento, no período compreendido 
entre março e agosto de 2005. Em experimentos anteriores, 
verificou-se que a estratégia que obtinha os melhores 
resultados de forma mais regular era a de voto. Por conta 
disso, foi utilizada essa estratégia para aferição dos 
resultados. A tabela II mostra os resultados alcançados neste 
teste. São apresentadas a matriz de confusão, a taxa de 
acertos, a confiabilidade negativa, a especificidade e o 
mérito alcançados. 

 TABELA II 
RESULTADOS DO TESTE DE CLASSIFICADORES PARA CLIENTES RESIDENCIAIS 

USANDO ESTRATÉGIA DE VOTO 

Matriz de Confusão Métricas 
 N F c 0,38 

N 41562 868 e 0,11 
F 4397 535 m 0,22 

 a 0,89 

A mesma estratégia de voto sobre os mesmos 
classificadores foi utilizada para selecionar consumidores 
submetidos à inspeção real em campo. Foram efetuadas 556 
inspeções em campo, obtendo 427 resultados normais e 129 
resultados fraudes, uma taxa de sucesso de 23,20%.  

No experimento com a base de inspeções de clientes 
comerciais e industriais foram utilizados 17.846 registros de 
consumidores dessas classes inspecionados pela ESCELSA 
em todo o Espírito Santo no período compreendido entre 
janeiro de 2004 e agosto de 2005. Dois terços desses 
exemplos (11.898 exemplos) foram selecionados 
aleatoriamente para serem utilizados no treinamento. O terço 
restante (5.948 exemplos) foi utilizado para teste dos 
classificadores. 

A tabela III apresenta os resultados do treinamento 
alcançados pelos melhores classificadores das mesmas 
técnicas usadas no experimento com clientes residenciais. 
Para obtenção desses resultados também foi utilizada uma 
estratégia de validação cruzada estratificada por 10 partes na 
base de exemplos. São apresentados como resultados os 
valores obtidos nas métricas de confiabilidade negativa, 
especificidade e mérito. 
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TABELA III 
RESULTADOS DO TREINAMENTO DE CLASSIFICADORES PARA CLIENTES 

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS  

Técnica Confiabilidade Especificidade  Mérito  

R. Bayesiana 0,18 0,16 0,17 

C4.5 0,16 0,07 0,12 

KNN 0,14 0,14 0,14 

R. Neural 0,28 0,02 0,06 

Naive Bayes 0,16 0,35 0,19 

Tal como no experimento com consumidores residenciais 
foi utilizada a estratégia de voto para aferição dos 
resultados. A tabela IV mostra os resultados alcançados 
neste teste. São apresentadas a matriz de confusão, a taxa de 
acertos, a confiabilidade negativa, a especificidade e o 
mérito alcançados. 

TABELA IV 
RESULTADOS DO TESTE DE CLASSIFICADORES PARA CLIENTES COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS USANDO ESTRATÉGIA DE VOTO 

Matriz de Confusão Métricas 
 N F c 0,28 

N 5321 121 e 0,09 
F 460 46 m 0,17 

 a 0,90 

A mesma estratégia de voto sobre os mesmos 
classificadores foi utilizada para selecionar consumidores 
submetidos à inspeção real em campo. Foram efetuadas 52 
inspeções em campo, obtendo 44 resultados normais e 8 
resultados fraudes, uma taxa de sucesso de 15,38%.  

B.  Experimentos com Sistemas Baseados em 

Conhecimento 

Para avaliação das regras do sistema SAUIPE foram 
utilizados 11.817 exemplos selecionados aleatoriamente 
dentre os consumidores inspecionados pela ESCELSA em 
todo o Espírito Santo no ano de 2005. Não foram realizadas 
inspeções reais em campo a partir de seleção feita por este 
sistema. A tabela V mostra os resultados alcançados neste 
teste. São apresentadas a matriz de confusão, a taxa de 
acertos, a confiabilidade negativa, a especificidade e o 
mérito alcançados. 

TABELA V 
RESULTADOS DO TESTE DO SISTEMA SAUIPE 

Matriz de Confusão Métricas 
 N F c 0,19 

N 8593 1996 e 0,38 
F 766 462 m 0,22 

 a 0,76 

No caso do sistema MAMFReD não foi possível realizar 
testes com as bases históricas de inspeções. Apesar de todos 
os clientes horosazonais serem inspecionados pelo menos 
uma vez ao longo de um ano, praticamente inexistem 
registros de fraudes ocorridas neste segmento de clientes. 
Assim, a análise do desempenho desse sistema foi efetuada 
de duas formas: uma consistiu em, informalmente, mostrar 
os resultados alcançados pelo sistema aos especialistas e 
questionar se o resultado fazia sentido. Na maioria das vezes 
que isso foi feito, o especialista concordou com a 

classificação dada pelo sistema. A outra forma de avaliação 
foi através de inspeções reais em campo. Foram realizadas 
52 inspeções em campo e nenhuma irregularidade foi 
constatada. 

VI.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foi feita uma análise ampla do processo, 
efetuado pela ESCELSA, para seleção de consumidores para 
inspeção. A partir dessa análise foram identificadas diversas 
fontes de dados que poderiam ser utilizadas em um processo 
de mineração de dados, bem como procedimentos de seleção 
de consumidores a partir de regras especialistas. Foi 
constatada ainda a necessidade de se analisar de forma mais 
efetiva os arquivos de memória de massa dos clientes 
horosazonais.  

Dados obtidos do histórico de inspeções, cadastro dos 
consumidores e histórico de consumo foram utilizados para 
o desenvolvimento dos sistemas de mineração de dados e de 
aplicação de regras especialistas. Dados do cadastro do 
consumidor e os arquivos de memória de massa foram 
utilizados para o desenvolvimento do sistema de análise de 
memória de massa.  

Foram desenvolvidos três produtos de software. O sistema 
MIP utiliza técnicas de mineração de dados para, a partir da 
análise das fontes disponíveis, produzir sistemas 
computacionais classificadores capazes de decidir, com base 
nas características atuais de um determinado cliente, se ele 
deve ser inspecionado ou não.  

O sistema SAUIPE baseou-se na aquisição de 
conhecimento dos especialistas responsáveis pela seleção e 
no desenvolvimento de um sistema computacional baseado 
nesse conhecimento para realizar essa atividade. Uma 
condição fundamental para o desenvolvimento desse sistema 
foi torná-lo bastante flexível para que os usuários possam 
facilmente adaptar, criar, experimentar e aplicar novas 
regras heurísticas. 

O sistema MAMFReD é um sistema baseado em 
conhecimento para auxílio à análise de arquivos de memória 
de massa. Além de facilitar a leitura e apresentação gráfica 
dos dados desses arquivos, esse sistema também aplica 
regras heurísticas para identificar possíveis fraudadores para 
serem analisados pelos especialistas. 

Os resultados obtidos nas inspeções em campo realizadas 
a partir da seleção pelos sistemas desenvolvidos no projeto 
indicam que o processo de seleção de consumidores a serem 
investigados foi melhorado em termos de precisão (melhor 
taxa de sucessos) e em termos de tempo de execução (uma 
vez que a seleção dos candidatos deixa de ser um processo 
manual e passa a ser algo praticamente automatizado). 

A taxa de sucessos obtidas nas inspeções em campo na 
abordagem de mineração de dados para consumidores 
residenciais foi de 23,20%. Essa taxa é bem superior à taxa 
obtida atualmente com as operações de varredura (na faixa 
de 12%) e aproximadamente igual à taxa obtida com as 
inspeções motivadas por denúncias (22%), a qual era a 
melhor estratégia de seleção para inspeção até o momento. 

A taxa de sucessos (15,38%) obtida nas inspeções em 
campo de consumidores comerciais e industriais foi inferior 
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a de consumidores residenciais. Isso já era esperado uma vez 
que a incidência de fraudes nesse segmento é 
significativamente inferior ao de consumidores residenciais.  

É importante dizer que os resultados obtidos foram em um 
número relativamente pequeno de inspeções em campo. Para 
o próximo ano estão previstas a realização de 35.000 
inspeções de consumidores selecionados por esta 
abordagem. Somente ao final dessas inspeções será possível 
ter uma medida mais real e confiável do desempenho do 
sistema. 

O sistema SAUIPE não foi utilizado para realização de 
inspeções em campo. Porém, os resultados alcançados por 
ele nas bases históricas de inspeções foram compatíveis com 
aqueles obtidos pelo sistema MIP. Tal fato nos sugere a 
obtenção de resultados semelhantes quando essas inspeções 
forem realizadas. 

O sistema MAMFReD foi avaliado através da realização 
de 52 inspeções em campo, nenhuma delas bem sucedida. 
Algumas hipóteses podem ser consideradas para justificar 
esse resultado. Em primeiro lugar, boa parte dessas 
inspeções foi gerada quando as regras do sistema ainda 
estavam em formato preliminar e em experimentação. A 
segunda hipótese é que realmente existam poucos ou 
praticamente nenhum fraudador nesse segmento. Como esses 
consumidores sabem que são medidos instantaneamente 
pelos medidores de memória de massa, eles não se sentem à 
vontade para realizar fraudes. A terceira hipótese é que os 
inspetores não conseguem encontrar as fraudes desses 
consumidores em inspeções rotineiras. Acredita-se que, com 
a entrega do relatório detalhado produzido pelo MAMFReD 
às equipes de inspeção, elas poderão fazer uma inspeção 
mais acurada e minuciosa do consumidor. Não obstante, é 
importante frisar que, apesar do resultado negativo das 
inspeções, na maioria dos casos identificados pelo sistema, o 
especialista concordou que se tratava de um comportamento 
suspeito do cliente. 

Cabe destacar que o processo interno de seleção de 
consumidores para inspeção foi bastante melhorado. Agora 
os responsáveis pela seleção contam com três sistemas 
computacionais dedicados para a realização dessa tarefa. 
Além de poderem utilizar uma nova forma de seleção de 
consumidores através de mineração de dados, eles também 
podem facilmente criar novas regras de seleção e adaptar as 
regras já existentes para escolher os consumidores a serem 
inspecionados. Adicionalmente, o processo de análise de 
memória de massa de consumidores horosazonais também 
foi viabilizado. 

Existem várias frentes de pesquisa que podem ser 
seguidas. Em primeiro lugar é necessário acompanhar a 
aplicação dos sistemas e ajustar seu comportamento em 
função dos resultados. Os experimentos realizados foram 
insuficientes para comprovar estatisticamente o bom 
desempenho dessas abordagens. Em particular, é preciso 
verificar se ocorre (e quando ocorre) exaustão dos sistemas 
classificadores e das regras utilizadas e o que é necessário 
ser feito para retomar o bom desempenho dos sistemas. 

É preciso melhorar a interface de aquisição de 
conhecimento do sistema SAUIPE para permitir que as 

regras sejam criadas de forma mais intuitiva pelos usuários. 
Além disso, é preciso construir o módulo de explicação 
desse sistema. 

Por fim, é preciso investigar se técnicas de mineração de 
dados temporais [20] e o uso de medidas de similaridade de 
séries temporais [21] podem melhorar a capacidade de 
predição dos sistemas classificadores produzidos. Apesar 
das séries de consumos mensais trazerem muita informação, 
as técnicas utilizadas nesse trabalho não consideram as 
relações temporais existentes entre atributos. Por exemplo, 
essas técnicas não levam em conta o fato de janeiro ser 
posterior a dezembro e anterior a fevereiro.  
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